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NNYYSS  DDEEPPTT..  OOFF  AAGGRRIICCUULLTTUURREE  AANNDD  MMAARRKKEETTSS  
  
DDiivviissiioonn  ooff  AAggrriiccuullttuurraall  PPrrootteeccttiioonn  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  SSeerrvviicceess::  
  
MMaatttthheeww  BBrroowweerr  JJoohhnn  LLaacceeyy  
AAggrriiccuullttuurraall  RReessoouurrccee  SSppeecciiaalliisstt  AAggrriiccuullttuurraall  RReessoouurrccee  SSppeecciiaalliisstt  
NNYYSS  DDeepptt..  ooff  AAggrriiccuullttuurree  aanndd  MMaarrkkeettss  NNYYSS  DDeepptt..  ooff  AAggrriiccuullttuurree  aanndd  MMaarrkkeettss  
11  WWiinnnneerrss  CCiirrccllee  771111  BBrraaddffiieelldd  HHaallll  CCoorrnneellll  UUnniivveerrssiittyy  
AAllbbaannyy,,  NNYY  1122223355--00000011  IItthhaaccaa,,  NNYY  1144885533  
PPhhoonnee  ((551188))  445577--22771133  PPhhoonnee  ((660077))  225555--11775566  
TTeelleeffaaxx  ((551188))  445577--22771166  TTeelleeffaaxx  ((660077))  225555--88661155  
  
CCoouunnsseell’’ss  OOffffiiccee::  
  
DDiiaannee  SSmmiitthh  
AAssssoocciiaattee  AAttttoorrnneeyy  
NNYYSS  DDeepptt..  ooff  AAggrriiccuullttuurree  aanndd  MMaarrkkeettss  
11  WWiinnnneerrss  CCiirrccllee  
AAllbbaannyy,,  NNYY  1122223355--00000011  
PPhhoonnee  ((551188))  445577--44111111  
TTeelleeffaaxx  ((551188))  445577--88884422  
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11..00  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  aaggrriiccuullttuurraall  mmiittiiggaattiioonn  ssttaannddaarrddss  aarree  ddeessiiggnneedd  ttoo  aappppllyy  ttoo  ttrraannssmmiissssiioonn  ppiippeelliinneess  
tthhaatt  aaffffeecctt  aaggrriiccuullttuurraall  llaanndd..    TThheessee  ssttaannddaarrddss  aanndd  pprraaccttiicceess  aappppllyy  ttoo  tthhee  eeaarrllyy  ppllaannnniinngg  ssttaaggee  ooff  
tthhee  pprroojjeecctt  tthhrroouugghh  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  rreessttoorraattiioonn,,  aanndd  ppoosstt--ccoonnssttrruuccttiioonn  mmoonniittoorriinngg  aanndd  
rreehhaabbiilliittaattiioonn..    TThhee  ssppeecciiffiicc  ddeettaaiillss  rreeggaarrddiinngg  ““AAggrriiccuullttuurraall  aanndd  SSooiill  CCoonnsseerrvvaattiioonn  
SSppeecciiaalliissttss//IInnssppeeccttoorrss””,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  eennvviirroonnmmeennttaall  ssppeecciiaalliissttss,,  aappppllyy  ttoo  pprroojjeeccttss  
ooff  ssiiggnniiffiiccaanntt  lleennggtthh  oorr  pprroojjeeccttss  ooff  rreellaattiivveellyy  mmooddeerraattee  lleennggtthh,,  bbuutt  wwhhiicchh  aaffffeecctt  pprrooppoorrttiioonnaallllyy  
ssiiggnniiffiiccaanntt  oorr  uunniiqquuee  aarreeaass  ooff  aaggrriiccuullttuurraall  rreessoouurrcceess..    
  
TThheessee  ssttaannddaarrddss  aanndd  pprraaccttiicceess  ffoorr  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  cclleeaannuupp  aanndd  rreessttoorraattiioonn  ooff  aaggrriiccuullttuurraall  llaannddss  aarree  
ffoorr  mmiinneerraall  ssooiillss  oonnllyy  aanndd,,  tthheerreeffoorree,,  ddoo  nnoott  ppeerrttaaiinn  ttoo  oorrggaanniicc  mmuucckkllaanndd  ssooiillss..    TThhee  NNeeww  YYoorrkk  
SSttaattee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAggrriiccuullttuurree  aanndd  MMaarrkkeettss  ((AAgg  &&  MMaarrkkeettss))  rreeccoommmmeennddss  aavvooiiddaannccee--rroouuttiinngg  
aarroouunndd  aaggrriiccuullttuurraall  oorrggaanniicc  mmuucckkllaanndd  ssooiillss..    WWhheenn  tthhiiss  iiss  nnoott  ppoossssiibbllee,,  pprroojjeecctt--ssppeecciiffiicc  
ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aaggrriiccuullttuurraall  mmiittiiggaattiioonn  tteecchhnniiqquueess  wwiillll  bbee  nneeeeddeedd..    TThhee  
pprroojjeecctt  ssppoonnssoorr''ss  rreepprreesseennttaattiivveess  sshhoouulldd  ccoonnttaacctt  AAgg  &&  MMaarrkkeettss  dduurriinngg  pprreelliimmiinnaarryy  ppllaannnniinngg  ffoorr  
ssuucchh  ssiitteess..  
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22..00  PPLLAANNNNIINNGG  
  
22..11    AAGGRRIICCUULLTTUURRAALL  AANNDD  SSOOIILL  CCOONNSSEERRVVAATTIIOONN  SSPPEECCIIAALLIISSTT//IINNSSPPEECCTTOORR  
  
TThhee  PPrroojjeecctt  SSppoonnssoorr  mmuusstt  rreettaaiinn  aa  qquuaalliiffiieedd  AAggrriiccuullttuurraall  aanndd  SSooiill  CCoonnsseerrvvaattiioonn  
SSppeecciiaalliisstt//IInnssppeeccttoorr  ((AAggrriiccuullttuurraall  SSppeecciiaalliisstt))  oonn  eeaacchh  wwoorrkk  sspprreeaadd  ffoorr  eeaacchh  pphhaassee::  EEnnvviirroonnmmeennttaall  
MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  CCoonnssttrruuccttiioonn  PPllaann  ((EEMM&&CCPP))  ddeevveellooppmmeenntt,,  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  iinniittiiaall  rreessttoorraattiioonn,,  
ppoosstt--ccoonnssttrruuccttiioonn  mmoonniittoorriinngg  aanndd  ffoollllooww--uupp  rreessttoorraattiioonn..    TThhee  AAggrriiccuullttuurraall  SSppeecciiaalliisstt  wwiillll  ssuubbmmiitt  
ssiittee--ssppeecciiffiicc  aaggrriiccuullttuurraall  iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  EEMM&&CCPP  ddeevveellooppmmeenntt  ttoo  tthhee  PPrroojjeecctt  SSppoonnssoorr..    TThhiiss  
iinnffoorrmmaattiioonn  wwiillll  bbee  oobbttaaiinneedd  tthhrroouugghh  ffiieelldd  rreevviieeww  aass  wweellll  aass  ddiirreecctt  ccoonnttaacctt  wwiitthh  aaffffeecctteedd  ffaarrmm  
ooppeerraattoorrss,,  CCoouunnttyy  SSooiill  aanndd  WWaatteerr  CCoonnsseerrvvaattiioonn  DDiissttrriiccttss,,  AAgg  &&  MMaarrkkeettss  aanndd  ootthheerrss..    TThhee  
AAggrriiccuullttuurraall  SSppeecciiaalliisstt  wwiillll  mmaaiinnttaaiinn  rreegguullaarr  ccoonnttaacctt  wwiitthh  tthhee  SSpprreeaadd  EEnnvviirroonnmmeennttaall  aanndd  
EEnnggiinneeeerriinngg  CCoooorrddiinnaattoorrss  aanndd  aapppprroopprriiaattee  oonn--ssiittee  PPrroojjeecctt  IInnssppeeccttoorrss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  
pphhaassee..    TThhee  AAggrriiccuullttuurraall  SSppeecciiaalliisstt  aallssoo  mmaaiinnttaaiinnss  rreegguullaarr  ccoonnttaacctt  wwiitthh  tthhee  aaffffeecctteedd  ffaarrmmeerrss  aanndd  
CCoouunnttyy  SSooiill  aanndd  WWaatteerr  CCoonnsseerrvvaattiioonn  DDiissttrriiccttss  ccoonncceerrnniinngg  ffaarrmm  rreessoouurrcceess  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  
mmaatttteerrss  ppeerrttiinneenntt  ttoo  tthhee  aaggrriiccuullttuurraall  ooppeerraattiioonnss  aanndd  tthhee  ssiittee--ssppeecciiffiicc  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  
EEMM&&CCPP..    TThhee  PPoojjeecctt  SSppoonnssoorr  wwiillll  ccoonnssuulltt  wwiitthh  AAgg  &&  MMaarrkkeettss  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  tthheeyy  ssuubbmmiitt  aa  
rreeqquueesstt  ffoorr  aann  EEMM&&CCPP  mmooddiiffiiccaattiioonn  ccoonncceerrnniinngg  aaggrriiccuullttuurree..  
  
22..22  EEMM&&CCPP  MMAAPPSS  
  
TThhee  PPrroojjeecctt  SSppoonnssoorr  wwiillll  pprroovviiddee  oonn  tthhee  ggeenneerraall  EEMM&&CCPP  ppllaann  mmaappss  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddeessccrriibbeedd  
bbeellooww  ccoonncceerrnniinngg  aaggrriiccuullttuurraall  aarreeaass//uusseess..  
  
22..22..11    TTyyppee  ooff  AAggrriiccuullttuurraall  LLaanndd  aanndd  FFaacciilliittiieess  
  

AA..  PPaassttuurree//GGrraazziinngg  
11..  UUnniimmpprroovveedd  ggrraazziinngg  aarreeaass  ((bbrruusshhyy  oorr  wwooooddeedd  llaanndd  uusseedd  bbyy  

lliivveessttoocckk))  
22..  PPeerrmmaanneenntt  ooppeenn  ppaassttuurree  ((llaanndd  ddeevvootteedd  oonnllyy  ttoo  ppaassttuurree  uussee,,  nnoott  

ssuuiitteedd  ttoo  ttiillllaaggee  rroottaattiioonn))  
33..  IImmpprroovveedd  ppaassttuurree  ((iinncclluuddiinngg  ttiillllaabbllee  rroottaattiioonn  ppaassttuurree//hhaayyllaanndd))  
44..  LLiivveessttoocckk  ffeenncceelliinneess  

  
BB..  CCrrooppllaanndd  

11..  HHaayyllaanndd  
22..  RRoottaattiioonn  ccrrooppllaanndd  
33..  LLoonngg--tteerrmm  ccrrooppllaanndd  ((aallssoo  iinncclluuddeess  aaggrriiccuullttuurraall  llaannddss  eennrroolllleedd  iinn  

eeiitthheerr  tthhee  aannnnuuaall  sseett--aassiiddee  oorr  tthhee  CCoonnsseerrvvaattiioonn  RReesseerrvvee  PPrrooggrraamm  ooff  
tthhee  UU..SS..DD..AA..  CCoonnssoolliiddaatteedd  FFaarrmm  SSeerrvviiccee  AAggeennccyy))..    SSuucchh  llaannddss  wwiillll  
bbee  iiddeennttiiffiieedd  tthhrroouugghh  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  ooffffiicceess  ooff  tthhee  
CCoonnssoolliiddaatteedd  FFaarrmm  SSeerrvviiccee  AAggeennccyy  aanndd  tthhee  CCoouunnttyy  SSooiill  aanndd  WWaatteerr  
CCoonnsseerrvvaattiioonn  DDiissttrriicctt..  

  
CC..  UUnniiqquuee  AAggrriiccuullttuurraall  LLaannddss  ((AAvvooiiddaannccee  rroouuttiinngg  ssttrroonnggllyy  rreeccoommmmeennddeedd))  

11..  SSppeecciiaallttyy  ccrrooppllaanndd  ((vveeggeettaabblleess,,  bbeerrrriieess,,  eettcc..))  
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22..  OOrrcchhaarrdd  
33..  VViinneeyyaarrdd  
44..  MMaappllee  SSuuggaarrbbuusshh  
55..  OOrrggaanniicc  MMuucckkllaanndd  
66..  PPeerrmmaanneenntt  IIrrrriiggaattiioonn  ssyysstteemmss  

  
22..22..22  VVuullnneerraabbllee  AAggrriiccuullttuurraall  SSooiillss  
  
VVuullnneerraabbllee  aaggrriiccuullttuurraall  ssooiillss  aarree  ddeeffiinneedd  aass  aarreeaass  ooff  ccrrooppllaanndd,,  hhaayyllaanndd,,  oorr  ppaassttuurree  wwhhiicchh  aarree  
ssoommeewwhhaatt  mmoorree  hhiigghhllyy  sseennssiittiivvee  tthhaann  ootthheerr  aaggrriiccuullttuurraall  ssooiillss  ttoo  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddiissttuurrbbaannccee  dduuee  ttoo  
ssllooppee,,  rreellaattiivvee  ssooiill  wweettnneessss,,  aanndd//oorr  sshhaalllloowwnneessss  ttoo  bbeeddrroocckk..    WWeettnneessss  ccoonnddiittiioonnss  aarree  tthhee  rreessuulltt  ooff  
ffaaccttoorrss  ssuucchh  aass  llaannddssccaappee  ppoossiittiioonn,,  ssooiill  tteexxttuurree,,  sseeaassoonnaall  wwaatteerr  ttaabbllee  aanndd//oorr  sslloowwllyy  ppeerrmmeeaabbllee  
ssuubbssooiill  hhoorriizzoonnss  ((ee..gg..,,  aarreeaass  ooff  llaatteerraallllyy  ddrraaiinniinngg  ssuubbssooiillss))..    AAllll  vvuullnneerraabbllee  aaggrriiccuullttuurraall  ssooiillss  
iinncclluuddiinngg,,  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  tthhoossee  iiddeennttiiffiieedd  iinn  tthhee  ccoouunnttyy  ssooiill  ssuurrvveeyy  aass  ffrraaggiippaannss,,  llaaccuussttrriinneess,,  
ddeennssee  bbaassaall  ttiillllss,,  ssooiillss  wwiitthh  aa  sseeaassoonnaallllyy  hhiigghh  wwaatteerr  ttaabbllee,,  oorr  ssooiillss  wwiitthh  lleessss  tthhaann  55  ffeeeett  ooff  ddeepptthh  ttoo  
bbeeddrroocckk  aarree  ttoo  bbee  llooccaatteedd  aanndd  iiddeennttiiffiieedd  oonn  tthhee  pprroojjeecctt  mmaapp  uussiinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccooddeess::  
  

AA..  ““VVEE””  ((ddeessiiggnnaattee  tthhee  ggeenneerraall  aarreeaa  ooff  vvuullnneerraabbiilliittyy  ooff  eerroossiioonn  dduuee  ttoo  RR--OO--WW  
ffaaccttoorr((ss))  ooff  ssllooppee  aanndd//oorr  tthhee  tteexxttuurree  ooff  eexxppoosseedd  ssooiill))..  

  
BB..  ““VV//WW””  ((ddeessiiggnnaattee  tthhee  ggeenneerraall  aarreeaa  ooff  vvuullnneerraabbiilliittyy  ttoo  ssooiill  hhoorriizzoonn  wweettnneessss  

aass  ddeessccrriibbeedd  aabboovvee))..  
  

CC..  ““VV//BB””  ((ddeessiiggnnaattee  tthhee  ggeenneerraall  aarreeaa  ooff  vvuullnneerraabbiilliittyy  dduuee  ttoo  sshhaallllooww  ddeepptthh  ttoo  
bbeeddrroocckk))..  

  
DD..  ““VV//OORR””  ((ddeessiiggnnaattee  tthhee  llooccaattiioonn  ooff  uunnaavvooiiddaabbllee  oorrggaanniicc  mmuucckkllaannddss))..  

  
22..22..33  OOtthheerr  FFeeaattuurreess  
  
IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  PPrroojjeecctt  SSppoonnssoorr  wwiillll  pprroovviiddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  ggeenneerraall  EEMM&&CCPP  
mmaappss::  
  

AA..  LLaanndd  aanndd  WWaatteerr  MMaannaaggeemmeenntt  FFeeaattuurreess  
11..  SSuubbssuurrffaaccee  ddrraaiinnaaggee  aarreeaa  ((iinnddiiccaattee  eeaacchh  ffiieelldd))  
22..  OOppeenn  DDiittcchh  
33..  DDiivveerrssiioonn  TTeerrrraaccee  
44..  BBuurriieedd  wwaatteerr  lliinneess  ((ffaarrmmsstteeaadd  ccoonnssuummppttiivvee  uussee))  
55..  WWaatteerr  ssoouurrccee  ((ddeevveellooppeedd  sspprriinnggss,,  eettcc..))  
66..  UUnnnnaammeedd  wwaatteerr  ffllooww  

  
BB..  DDeepptthh  ooff  ccoovveerr  iiff  iitt  vvaarriieess  ffrroomm  tthhee  aaggrriiccuullttuurraall  ssttaannddaarrdd  ((rreeffeerr  ttoo  22..77))..  

  
CC..  AAnnyy  ooffff  rriigghhtt--ooff--wwaayy  aacccceessss  rrooaaddss,,  wwoorrkk  oorr  ssttoorraaggee  aarreeaass..  MMaapp  aallll  ssuucchh  

aarreeaass  iiddeennttiiffiieedd  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  EEMM&&CCPP  ssuubbmmiissssiioonn  iinnddiiccaattiinngg  tthheeiirr  
pprrooppoosseedd  llooccaattiioonnss  aanndd  tthhee  llooccaattiioonn  aanndd  ssiizzee  ooff  aallll  ccuullvveerrttss  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  
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rreeqquuiirreedd..    AAnnyy  ootthheerr  aarreeaass  tthhaatt  mmaayy  bbee  iiddeennttiiffiieedd  dduurriinngg  ccoonnssttrruuccttiioonn  wwiillll  
bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aanndd  ffiilleedd  aass  aa  cchhaannggee  iinn  tthhee  EEMM&&CCPP..  

  
DD..  TThhee  pprrooppoosseedd  llooccaattiioonn  ooff  aannyy  ccoommpprreessssoorr  ssttaattiioonnss,,  vvaallvvee  ssttaattiioonnss,,  mmeetteerriinngg  

aanndd  rreegguullaattiinngg  ssttaattiioonnss  aanndd  aannyy  ootthheerr  pprrooppoosseedd  ffaacciilliittiieess..    AAggrriiccuullttuurraall  
aarreeaass  sshhoouulldd  bbee  aavvooiiddeedd  wwhheenn  ssiittiinngg  aannyy  aabboovvee  ggrroouunndd  ffaacciilliittiieess..  

  
EE..  GGeenneerraall  llooccaattiioonnss  ffoorr  ttrreenncchh  bbrreeaakkeerrss,,  iinncclluuddiinngg  aa  nnoottaattiioonn  ooff  tthhee  ddiissttaannccee  

bbeettwweeeenn  bbrreeaakkeerrss  bbaasseedd  oonn  ppeerrcceenntt  ooff  ssllooppee,,  oorr  aann  aappppeennddeedd  ggeenneerriicc  cchhaarrtt  
ooff  ttrreenncchh  bbrreeaakkeerr  ssppaacciinngg  bbyy  ddeeggrreeee  oorr  ppeerrcceenntt  ooff  ssllooppee..  
  

FF..  GGeenneerraall  llooccaattiioonnss  ffoorr  ssuubbssuurrffaaccee  iinntteerrcceepptt  ddrraaiinnss  ttoo  ccoonnttrrooll  ssooiill  ssaattuurraattiioonn  
aanndd//oorr  aaiidd  ttrreenncchh  bbrreeaakkeerrss  iinn  mmiinniimmiizziinngg  wwaatteerr  ppiippiinngg,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  
vvuullnneerraabbllee  aaggrriiccuullttuurraall  ssooiillss  ddaattaa  ((sseeee  SSeeccttiioonn  22..22..22))  aanndd  ssiittee  mmoonniittoorriinngg..  
SSuucchh  llooccaattiioonnss  wwiillll  ggeenneerraallllyy  ccooiinncciiddee  wwiitthh  ““VV//WW””  vvuullnneerraabbllee  aaggrriiccuullttuurraall  
ssooiillss  aanndd  bbrreeaakkss  iinn  ssllooppeess..  

  
22..33  DDOOCCUUMMEENNTTAATTIIOONN  OOFF  IIMMPPLLEEMMEENNTTAATTIIOONN  PPRROOCCEEDDUURREESS  
  
TThhee  PPrroojjeecctt  SSppoonnssoorr  wwiillll  eexxppllaaiinn  iinn  tthhee  EEMM&&CCPP  nnaarrrraattiivvee  hhooww  tthhee  rreessppeeccttiivvee  ffeeaattuurreess  ooff  
aaggrriiccuullttuurraall--rreellaatteedd  mmiittiiggaattiioonn  wwiillll  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  ccoonnttrraaccttuuaall  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  oorr  ootthheerrwwiissee  bbee  
ccaarrrriieedd  oouutt..    TThhee  nnaarrrraattiivvee  wwiillll  ddeessccrriibbee  tthhee  mmeetthhoodd  bbyy  wwhhiicchh  tthhee  PPrroojjeecctt  SSppoonnssoorr''ss  ssttaaffff  aanndd  tthhee  
ccoonnttrraaccttoorr''ss  ffiieelldd  ssuuppeerrvviissoorrss  wwiillll  bbee  ttrraaiinneedd  oonn  tthhee  aaggrriiccuullttuurraall  mmiittiiggaattiioonn  ppllaann,,  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  
mmaannaaggeemmeenntt  ccrriitteerriiaa  aanndd  ddeessiiggnneedd  ssttaannddaarrddss  aanndd  pprraaccttiicceess..  
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22..44  CCHHEERRRRYY  TTRREEEE  VVEEGGEETTAATTIIOONN  
  
TThhee  PPrroojjeecctt  SSppoonnssoorr  wwiillll  iiddeennttiiffyy  BBllaacckk  CChheerrrryy  ttrreeeess  llooccaatteedd  oonn  tthhee  rriigghhtt--ooff--wwaayy  nneeaarr  aaccttiivvee  
lliivveessttoocckk  uussee  aarreeaass  dduurriinngg  EEMM&&CCPP  ddeevveellooppmmeenntt..    BBllaacckk  CChheerrrryy  ttrreeee  vveeggeettaattiioonn  iiss  ttooxxiicc  ttoo  
lliivveessttoocckk  wwhheenn  ccuutt  aanndd  wwiilltteedd  aanndd  sshhaallll  nnoott  bbee  ssttoocckkppiilleedd  iinn  aarreeaass  aacccceessssiibbllee  ttoo  lliivveessttoocckk..    
DDuurriinngg  tthhee  cclleeaarriinngg  pphhaassee,,  ssuucchh  vveeggeettaattiioonn  wwiillll  bbee  ddiissppoosseedd  ooff  iinn  aa  mmaannnneerr  wwhhiicchh  eelliimmiinnaatteess  
ccoonnttaacctt  wwiitthh  lliivveessttoocckk..  
  
22..55  TTRREENNCCHH  CCRROOSSSSIINNGGSS  
  
TThhee  ooppeenn  ttrreenncchh  wwiillll  bbee  ffeenncceedd  aanndd  tteemmppoorraarryy  lliivveessttoocckk  aanndd  ffaarrmm  eeqquuiippmmeenntt  ccrroossssiinnggss  ((oorr  ttrreenncchh  
pplluuggss))  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  wwhheerree  rreeqquueesstteedd  aanndd//oorr  nneeeeddeedd,,  bbyy  tthhee  ffaarrmm  oowwnneerr//ooppeerraattoorr..  
  
22..66  UUNNDDEERRLLAAYYMMEENNTT  FFOORR  RROOCCKK//GGRRAAVVEELL  FFIILLLL  
  
WWhheerree  aacccceessss  rraammppss  aarree  rreeqquuiirreedd  ffrroomm  tthhee  hhiigghhwwaayy  ttoo  tthhee  ppiippeelliinnee  ccoonnssttrruuccttiioonn  aarreeaa  iinn  
aaggrriiccuullttuurraall  ffiieellddss,,  aann  uunnddeerrllaayymmeenntt  ooff  dduurraabbllee,,  ggeeootteexxttiillee  mmaattttiinngg  wwiillll  bbee  ppllaacceedd  oovveerr  tthhee  
eexxppoosseedd  ssuubbssooiill  ssuurrffaaccee  pprriioorr  ttoo  tthhee  uussee  ooff  tteemmppoorraarryy  ggrraavveell  aacccceessss  ffiillll  mmaatteerriiaall..    AAllll  ssuucchh  
mmaatteerriiaall  wwiillll  bbee  rreemmoovveedd  uuppoonn  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  pprroojjeecctt..    TThhee  uussee  ooff  dduurraabbllee,,  ggeeootteexxttiillee  mmaattttiinngg  
aass  aann  uunnddeerrllaayymmeenntt  hheellppss  pprreevveenntt  rroocckk  aanndd  ssttoonnee  ffrroomm  bbeeccoommiinngg  eemmbbeeddddeedd  iinn  tthhee  ssuubbssooiill  
mmaatteerriiaall..    CCoommpplleettee  rreemmoovvaall  ooff  tthhee  rraammpp  uuppoonn  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  aanndd  rreessttoorraattiioonn  ooff  tthhee  
iimmppaacctteedd  ssiittee  iiss  rreeqquuiirreedd  pprriioorr  ttoo  ttooppssooiill  rreeppllaacceemmeenntt..  
  
22..77  DDEEPPTTHH  OOFF  CCOOVVEERR  
  
22..77..11  CCrrooppllaanndd,,  HHaayyllaanndd  aanndd  IImmpprroovveedd  PPaassttuurree  
  
IInn  ccrrooppllaanndd,,  hhaayyllaanndd  aanndd  iimmpprroovveedd  ppaassttuurree  aa  mmiinniimmuumm  ddeepptthh  ooff  ffoorrttyy--eeiigghhtt  iinncchheess  ooff  ccoovveerr  wwiillll  
bbee  rreeqquuiirreedd;;  eexxcceepptt  wwhheerree  tthhee  nneeww  ppiippeelliinnee  iiss  llooccaatteedd  ppaarraalllleell  aanndd  aaddjjaacceenntt  ttoo  aann  oollddeerr  eexxiissttiinngg  
ppiippeelliinnee  tthhaatt  wwaass  bbuurriieedd  wwiitthh  lleessss  tthhaann  ffoorrttyy  iinncchheess  ooff  ccoovveerr..  IIff  ssuucchh  aa  ssiittuuaattiioonn  ooccccuurrss,,  aa  
mmiinniimmuumm  ddeepptthh  ooff  ffoorrttyy  iinncchheess  ooff  ccoovveerr  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd..  
  
22..77..22  UUnniimmpprroovveedd  PPaassttuurree  
  
IInn  uunniimmpprroovveedd  ggrraazziinngg  aarreeaass  aanndd  llaanndd  ppeerrmmaanneennttllyy  ddeevvootteedd  ttoo  ppaassttuurree,,  aa  mmiinniimmuumm  ddeepptthh  ooff  
tthhiirrttyy--ssiixx  iinncchheess  ooff  ccoovveerr  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd..  
  
22..77..33  AArreeaass  ooff  SShhaallllooww  SSooiill  
  
IInn  aarreeaass  wwhheerree  tthhee  ddeepptthh  ooff  ssooiill  oovveerr  bbeeddrroocckk  rraannggeess  ffrroomm  zzeerroo  ttoo  ffoorrttyy--eeiigghhtt  iinncchheess,,  tthhee  ppiippee  
sshhaallll  bbee  bbuurriieedd  eennttiirreellyy  bbeellooww  tthhee  ttoopp  ooff  tthhee  bbeeddrroocckk  oorr  aatt  tthhee  ddeepptthh  ssppeecciiffiieedd  ffoorr  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  
llaanndd  uussee  ((sseeee  22..77..11  aanndd  22..77..22)),,  wwhhiicchheevveerr  iiss  lleessss..    AAtt  nnoo  ttiimmee  wwiillll  tthhee  ddeepptthh  ooff  ccoovveerr  bbee  lleessss  tthhaann  
ttwweennttyy--ffoouurr  iinncchheess  bbeellooww  tthhee  ssooiill  ssuurrffaaccee..    AAllll  vvaarriiaanncceess  ffrroomm  tthhiiss  wwiillll  bbee  cclleeaarrllyy  ssttaatteedd  iinn  
ccoonnttrraacctt  ddooccuummeennttss,,  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddrraawwiinnggss,,  oorr  ddeettaaiilleedd  ddrraawwiinnggss  ffoorr  ssppeecciiaall  aarreeaass  oorr  ccrroossssiinnggss..  
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22..88  DDRRAAIINN  LLIINNEE  AALLLLOOWWAANNCCEE  OOFF  DDEEPPTTHH  
  
IInn  eexxiissttiinngg  aaggrriiccuullttuurraall  ffiieellddss  wwhheerree  ffuuttuurree  ssuurrffaaccee  aanndd  ssuubbssuurrffaaccee  ddrraaiinnaaggee  ppllaannss  hhaavvee  bbeeeenn  
iiddeennttiiffiieedd  bbyy  tthhee  oowwnneerr//ooccccuuppaanntt  oorr  aarree  oonn  ffiillee  wwiitthh  tthhee  SSooiill  aanndd  WWaatteerr  CCoonnsseerrvvaattiioonn  DDiissttrriicctt  
pprriioorr  ttoo  EEMM&&CCPP  ddeevveellooppmmeenntt,,  tthhee  PPrroojjeecctt  SSppoonnssoorr  wwiillll  pprroovviiddee  aaddeeqquuaattee  ccoovveerr  oovveerr  tthhee  ppiippee  ttoo  
aallllooww  tthhee  ffuuttuurree  iinnssttaallllaattiioonn  ooff  mmaajjoorr  hheeaaddeerr  ddrraaiinnss  aanndd  mmaaiinn  ddrraaiinnss  aaccrroossss  tthhee  rriigghhtt--ooff--wwaayy  
wwiitthhoouutt  oobbssttrruuccttiioonn  dduuee  ttoo  tthhee  bbuurriiaall  ddeepptthh  ooff  tthhee  ppiippeelliinnee..    IItt  wwiillll  bbee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  AAgg  
SSppeecciiaalliisstt  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  rreeqquuiirreedd  eelleevvaattiioonnss  ooff  tthhee  ppiippeelliinnee  ffoorr  cclleeaarraannccee  bbeettwweeeenn  tthhee  bboottttoomm  
ooff  ffuuttuurree  ddrraaiinn  ssyysstteemmss  aanndd  tthhee  ttoopp  ooff  tthhee  ppiippeelliinnee..    DDeevviiaattiioonnss  ttoo  tthhee  ssttaannddaarrdd  ddeepptthh  ooff  ccoovveerr  aass  
ddeettaaiilleedd  iinn  sseeccttiioonn  22..77  wwiillll  bbee  ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhee  EEMM&&CCPP..  
  
22..99  SSUUBBSSUURRFFAACCEE  DDRRAAIINN  RREEPPAAIIRR  
  
DDuurriinngg  pprreeppaarraattiioonn  ooff  tthhee  EEMM&&CCPP,,  aa  ddeettaaiilleedd  ddrraaiinnaaggee  lliinnee  rreeppaaiirr  pprroocceedduurree  wwiillll  bbee  ddeevveellooppeedd  
ffoorr  tthhee  rreeppaaiirr  ooff  ccrruusshheedd//sseevveerreedd  ccllaayy  ttiillee  aanndd  ppllaassttiicc  ddrraaiinn  lliinneess..    TThhee  pprroocceedduurree  wwiillll  bbee  
ddeevveellooppeedd  bbyy  tthhee  AAgg  SSppeecciiaalliisstt  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  llooccaall  SSooiill  aanndd  WWaatteerr  CCoonnsseerrvvaattiioonn  
DDiissttrriicctt..    SSppeecciiffiicc  ddrraawwiinnggss  sshhoowwiinngg  tthhee  ggeenneerriicc  tteecchhnniiqquuee  ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  ffoorr  ddrraaiinn  lliinnee  
rreeppaaiirrss  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  PPrroojjeecctt  SSppoonnssoorr..    TThhee  ppllaann  ffoorr  tthhee  rreeppllaacceemmeenntt  ooff  ffuunnccttiioonnaall  ssttoonnee  
ddrraaiinnaaggee  ssyysstteemmss  sseevveerreedd  dduurriinngg  ppiippeelliinnee  ccoonnssttrruuccttiioonn  sshhaallll  bbee  pprreeppaarreedd  dduurriinngg  tthhee  rreessttoorraattiioonn  
pphhaassee  bbyy  tthhee  AAggrriiccuullttuurraall  SSppeecciiaalliisstt,,  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  AAgg  &&  MMaarrkkeettss  aanndd//oorr  tthhee  SSooiill  aanndd  
WWaatteerr  CCoonnsseerrvvaattiioonn  DDiissttrriicctt..  
  
22..1100  AALLTTEERRNNAATTIIVVEE  GGRRAAZZIINNGG  PPLLAANNSS  
  
TThhee  AAgg  SSppeecciiaalliisstt((ss))  wwiillll  wwoorrkk  wwiitthh  tthhee  ffaarrmm  ooppeerraattoorrss    dduurriinngg  tthhee  ppllaannnniinngg  pphhaassee  ttoo  ddeevveelloopp  aa  
ppllaann  ttoo  ddeellaayy  tthhee  ppaassttuurriinngg  ooff  tthhee  rriigghhtt--ooff--wwaayy,,  ffoolllloowwiinngg  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  uunnttiill  ppaassttuurree  aarreeaass  aarree  
aaddeeqquuaatteellyy  rreevveeggaattaatteedd..  TThhee  PPrroojjeecctt  SSppoonnssoorr  wwiillll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  mmaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  tteemmppoorraarryy  
ffeenncceess  oonn  tthhee  rriigghhtt--ooff--wwaayy  uunnttiill  tthhee  AAgg  SSppeecciiaalliisstt  ddeetteerrmmiinneess  tthhaatt  tthhee  vveeggaattaattiioonn  oonn  tthhee  rriigghhtt--ooff--
wwaayy  iiss  eessttaabblliisshheedd  aanndd  aabbllee  ttoo  aaccccoommmmooddaattee  ggrraazziinngg..    AAtt  ssuucchh  ttiimmee,,  tthhee  PPrroojjeecctt  SSppoonnssoorr  wwiillll  bbee  
rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  rreemmoovvaall  ooff  tthhee  ffeenncceess..  
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33..00  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN//RREESSTTOORRAATTIIOONN  

  
33..11  CCOONNTTRROOLL  OOFF  TTRREENNCCHH  WWAASSHHOOUUTTSS,,  WWAATTEERR  PPIIPPIINNGG  AANNDD  BBLLOOWWOOUUTTSS  
  
TTrreenncchh  bbrreeaakkeerrss  aarree  iinnssttaalllleedd  ffoorr  tthhee  dduuaall  ppuurrppoossee  ooff  pprreevveennttiinngg  ttrreenncchh  wwaasshhoouuttss  dduurriinngg  
ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  aabbaattiinngg  wwaatteerr  ppiippiinngg  aanndd  bblloowwoouuttss  ssuubbsseeqquueenntt  ttoo  ttrreenncchh  bbaacckkffiillll..    TThhee  ddiissttaannccee  
bbeettwweeeenn  ppeerrmmaanneenntt  ttrreenncchh  bbrreeaakkeerrss  mmaayy  rraannggee  ffrroomm  tthhee  rreellaattiivveellyy  cclloossee--ssppaacceedd  ffoorrmmuullaa  ooff  tthhee  
ttooee  ooff  tthhee  uuppppeerr  ttrreenncchh  bbrreeaakkeerr  bbeeiinngg  lleevveell  wwiitthh  tthhee  hheeaadd  ooff  tthhee  lloowweerr  ttrreenncchh  bbrreeaakkeerr  ttoo  tthhee  
rreellaattiivveellyy  ggrreeaatteerr  ssppaacciinngg  aass  ddeettaaiilleedd  oonn  tthhee  ssaammppllee  ddrraawwiinngg  ““TTRREENNCCHH  BBRREEAAKKEERR  SSPPAACCIINNGG””  
oorr  oonn  tthhee  ssaammppllee  cchhaarrtt  ““PPEERRMMAANNEENNTT  SSLLOOPPEE  BBRREEAAKKEERR  SSPPAACCIINNGG””..    TThhee  PPrroojjeecctt  SSppoonnssoorr  
wwiillll  rreeccoorrdd  eeaacchh  iinnssttaalllleedd  ttrreenncchh  bbrreeaakkeerr  llooccaattiioonn,,  bbyy  mmaapp  rreeffeerreenncceedd  ssttaattiioonn--nnuummbbeerr..    
  
33..22  TTOOPPSSOOIILL  PPRROOTTEECCTTIIOONN  
  
IInn  aallll  aaggrriiccuullttuurraall  ppoorrttiioonnss  ooff  tthhee  rriigghhtt--ooff--wwaayy,,  ttooppssooiill  wwiillll  bbee  rreemmoovveedd  ffrroomm  tthhee  ssuubbssooiill  ssttoocckkppiillee  
aarreeaa,,  ttrreenncchh,,  ccoonnssttrruuccttiioonn  aasssseemmbbllyy  aanndd  ttrraaffffiicc  zzoonneess..    TThhee  ddeepptthh  ooff  ttooppssooiill  rreemmoovvaall  wwiillll  iinncclluuddee  
aallll  ooff  tthhee  ““AA””  hhoorriizzoonn  ddoowwnn  ttoo  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  ssuubbssooiill  ""BB""  hhoorriizzoonn,,  ggeenneerraallllyy  nnoott  ttoo  eexxcceeeedd  
aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  1122  iinncchheess..    TTooppssooiill  rreemmoovvaall  uupp  ttoo  aa  ddeepptthh  ooff  1166  iinncchheess  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  iinn  
ssppeecciiaallllyy  ddeessiiggnnaatteedd  ssooiillss  eennccoouunntteerreedd  aalloonngg  tthhee  ppiippeelliinnee  rroouuttee  aanndd  iiddeennttiiffiieedd  iinn  tthhee  EEMM&&CCPP..    
AAllll  ttooppssooiill  wwiillll  bbee  ssttoocckkppiilleedd  aanndd  sseeppaarraatteedd  ffrroomm  ootthheerr  eexxccaavvaatteedd  mmaatteerriiaallss..    TThhee  AAggrriiccuullttuurraall  
SSppeecciiaalliisstt  wwiillll  ddeetteerrmmiinnee  ddeepptthh  ooff  ttooppssooiill  ssttrriippppiinngg  ppeerr  aaffffeecctteedd  ffaarrmm  dduurriinngg  EEMM&&CCPP  
ddeevveellooppmmeenntt  bbyy  mmeeaannss  ooff  tthhee  CCoouunnttyy  SSooiill  SSuurrvveeyy  aanndd  oonn--ssiittee  ssooiill  aauuggeerriinngg,,  iiff  nneecceessssaarryy..    AAllll  
ttooppssooiill  mmaatteerriiaall  wwiillll  bbee  ssttrriippppeedd,,  ssttoocckkppiilleedd,,  aanndd  uunniiffoorrmmllyy  rreettuurrnneedd  ttoo  rreessttoorree  tthhee  oorriiggiinnaall  ssooiill  
pprrooffiillee..    DDuurriinngg  tthhee  cclleeaarriinngg//ccoonnssttrruuccttiioonn  pphhaassee,,  ssiittee  ssppeecciiffiicc  ddeepptthhss  ooff  ttooppssooiill  ssttrriippppiinngg  wwiillll  bbee  
mmoonniittoorreedd  bbyy  tthhee  AAggrriiccuullttuurraall  SSppeecciiaalliisstt..    WWhheerree  rriigghhtt--ooff--wwaayy  ccoonnssttrruuccttiioonn  rreeqquuiirreess  ccuutt--aanndd--ffiillll  
ooff  tthhee  ssooiill  pprrooffiillee  aaccrroossss  ggrraaddeess,,  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  pprraaccttiiccaabbllee,,  ttooppssooiill  ssttoocckkppiilliinngg  wwiillll  bbee  llooccaatteedd  oonn  
tthhee  uuppssllooppee  eeddggee  ooff  tthhee  rriigghhtt--ooff--wwaayy..    WWhheerree  ttooppssooiill  ccaannnnoott  bbee  sseeppeerraatteellyy  ssttoorreedd  oonn  tthhee  uuppssllooppee  
ssiiddee,,  ssuuiittaabbllee  rriigghhtt--ooff--wwaayy  ssppaaccee  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  oonn  tthhee  ddoowwnnssllooppee  ssiiddee  ttoo  eennssuurree  tthhee  ccoommpplleettee  
sseeggrreeggaattiioonn  ooff  tthhee  ttooppssooiill  ffrroomm  aallll  ccuutt--aanndd--ffiillll  mmaatteerriiaall..    
  
RRiigghhtt--ooff--wwaayy  wwiiddtthh  ffoorr  aaggrriiccuullttuurraall  llaannddss  wwiillll  ggeenneerraallllyy  bbee  tthhee  mmaaxxiimmuumm  nneecceessssaarryy  ttoo  aallllooww  
aaddeeqquuaattee  ssppaaccee  ffoorr  ttrraaffffiicc,,  tthhee  ttrreenncchh  aanndd  ccoonnssttrruuccttiioonn  aarreeaa,,  aanndd  tthhee  sseeppaarraattee  ssttoocckkppiilleess  ooff  bbootthh  
ttooppssooiill  aanndd  ssppooiill  mmaatteerriiaall..    EExxcceepptt  iinn  ssppeecciiaall  ccoonnddiittiioonnss,,  ssuucchh  aass  rrooaadd  aanndd  ssttrreeaamm  ccrroossssiinnggss  tthhaatt  
mmaayy  rreeqquuiirree  aa  ggrreeaatteerr  wwoorrkkiinngg  aarreeaa,,  tthhee  tteemmppoorraarryy  rriigghhtt--ooff--wwaayy  ccoonnssttrruuccttiioonn  wwiiddtthh  sshhoouulldd  rraannggee  
ffrroomm  aa  mmiinniimmuumm  ooff  8800  ffeeeett  ffoorr  aa  1122  iinncchh  ddiiaammeetteerr  ppiippeelliinnee11,,  ttoo  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  112255  ffeeeett  ffoorr  aa  3366  
iinncchh  ddiiaammeetteerr  lliinnee..    IInn  pprroojjeeccttss  uussiinngg  tthhee  rreellaattiivveellyy  wwiiddee  ttrreenncchhiinngg  mmeetthhoodd  ttoo  mmeeeett  ccoonnssttrruuccttiioonn  
wwoorrkkeerr  ssaaffeettyy  rreeqquuiirreemmeennttss,,  aa  pprrooppoorrttiioonnaallllyy  wwiiddeerr  rriigghhtt--ooff--wwaayy  wwiillll  bbee  tteemmppoorraarriillyy  aaccqquuiirreedd..  

                                                                                                                      
11  TThhee  tteerrmm  ““mmiinniimmuumm””  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  aabbssoolluuttee  mmiinniimmuumm  wwiiddtthh  ooff  tthhee  tteemmppoorraarryy  ccoonnssttrruuccttiioonn  rriigghhtt--ooff--wwaayy,,  uunnddeerr  tthhee  vveerryy  bbeesstt  ooff  wwoorrkkiinngg  
ccoonnddiittiioonnss::  tthhaatt  iiss,,  aa  lleevveell  ffaarrmmssccaappee  oonn  ddeeeepp,,  wweellll  ddrraaiinneedd  ssooiill..    AAnn  8800  ffeeeett  wwiiddtthh,,  hhoowweevveerr,,  iiss  nnoott  aaddeeqquuaattee  aass  tthhee  iinniittiiaall,,  ““aavvaaiillaabbllee  wwiiddtthh””  
tthhrroouugghh  ffaarrmmllaannddss  wwiitthh  mmiilldd,,  rroolllliinngg  oorr  mmooddeerraatteellyy  sstteeeepp  ssllooppeess,,  nnoorr  oonn  ssooiillss  tthhaatt  aarree  lleessss  tthhaann  wweellll  ddrraaiinneedd  oorr  sshhaallllooww  ttoo  bbeeddrroocckk..    IInn  tthhoossee  
ssiittuuaattiioonnss,,  tthhee  mmiinniimmuumm  aavvaaiillaabbllee  wwiiddtthh  ooff  tteemmppoorraarryy  ccoonnssttrruuccttiioonn  rriigghhtt--ooff--wwaayy  sshhoouulldd  bbee  9900  ffeeeett..    TThhiiss  aalllloowwss  ffoorr  tthhee  iinnhheerreenntt  ccuutt--aanndd--ffiillll  
ggrraaddiinngg;;  tthhee  ddrriifftt  ooff  wweett  ssuubbssooiill  mmuuddss//ssppooiill  mmaatteerriiaallss;;  aanndd  tthhee  ssppeecciiaall  ccoonncceerrnnss  ooff  sshhaallllooww  bbeeddrroocckk  ssooiillss,,  wwiitthhoouutt  jjeeooppaarrddiizziinngg  tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  
tthhee  ssttoocckkppiilleedd  ttooppssooiill  mmaatteerriiaallss..    CCeerrttaaiinn  ssiittee--ssppeecciiffiicc  ccoonnddiittiioonnss  mmaayy  aaccccoommmmooddaattee  tthhee  ffaarrmmllaanndd  pprrootteeccttiioonn  iinn  aa  sslliigghhttllyy  nnaarrrroowweerr  ssppaaccee,,  lleeaavviinngg  
ssoommee  ooff  tthhee  tteemmppoorraarryy  rriigghhtt--ooff--wwaayy  uunnuusseedd..    NNeevveerrtthheelleessss,,  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  tthhee  9900  ffeeeett  ffoorr  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  aa  1122  iinncchh  ppiippeelliinnee  sshhoouulldd  bbee  
pprroovviiddeedd  ffoorr  tthhee  tteemmppoorraarryy  ppeerriiooddss  ooff  ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  rreessttoorraattiioonn..  
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33..33  SSUUBBSSOOIILL  PPRROOTTEECCTTIIOONN  ((SSHHAALLLLOOWW  SSOOIILLSS))  
  
CCoonnssttrruuccttiioonn  tthhrroouugghh  ffaarrmm  ssooiillss  ddoommiinnaatteedd  bbyy  aa  sshhaallllooww  ddeepptthh  ttoo  bbeeddrroocckk  ccaann  rreessuulltt  iinn  aa  
ssiiggnniiffiiccaanntt  lloossss  ooff,,  oorr  ppeerrmmaanneenntt  ddaammaaggee  ttoo,,  tthhee  ssuubbssooiill  oorr  ““BB””  hhoorriizzoonn  aanndd  ccoorrrreessppoonnddiinngg  
ddaammaaggee  ttoo  tthhee  ssooiill  pprrooffiillee,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  tthhee  mmeeaassuurreess  eemmppllooyyeedd  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  ttooppssooiill  ((““AA””  
hhoorriizzoonn))  mmaatteerriiaall..    TThhee  ssttrruuccttuurree  aanndd  tthhiicckknneessss  ooff  tthhee  tthhiinn  llaayyeerr  ooff  rreemmaaiinniinngg  ssuubbssooiill  oovveerr  
bbeeddrroocckk  ccaann  bbee  aaddvveerrsseellyy  iimmppaacctteedd  aass  aa  rreessuulltt  ooff  ggrraaddiinngg,,  ccoonnssttrruuccttiioonn  ttrraaffffiicc  aanndd  ttrreenncchh  
eexxccaavvaattiioonn  aass  wweellll  aass  bbaacckkffiilllliinngg  tthhaatt  iinnvvoollvveess  bbeeddrroocckk  mmaatteerriiaall..    TThhee  aaccttuuaall  nneeeedd  ffoorr  ssuubbssooiill  
pprrootteeccttiioonn,,  aass  wweellll  aass  tthhee  mmeetthhoodd  ttoo  bbee  eemmppllooyyeedd,,  mmuusstt  bbee  bbaasseedd  oonn  pprroojjeecctt--ssppeecciiffiicc  ffaaccttoorrss  
iinncclluuddiinngg  tthhee  ddiiaammeetteerr  ooff  tthhee  ppiippeelliinnee  ttoo  bbee  ccoonnssttrruucctteedd,,  tthhee  ssiittee--ssppeecciiffiicc  ddeepptthh  ttoo  bbeeddrroocckk  aanndd  
tthhee  tthhiicckknneessss  ooff  tthhee  ssuubbssooiill..    AAmmoonngg  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  pphhaassee  mmeeaassuurreess  tthhaatt  mmaayy  hheellpp  ttoo  mmiinniimmiizzee  
ddaammaaggeess  aarree::  
  
••   SSttrriippppiinngg  aanndd  sseeppeerraatteellyy  ssttoocckkppiilliinngg  tthhee  ““BB””  hhoorriizzoonn  ooff  tthhee  rriigghhtt--ooff--wwaayy  ffoorr  aa  ddeepptthh  ooff  1122  

iinncchheess  oorr  ttoo  tthhee  ttoopp  ooff  tthhee  bbeeddrroocckk,,  wwhhiicchheevveerr  iiss  sshhaalllloowweerr;;  oorr,,  ssttrriippppiinngg  aanndd  sseeppeerraatteellyy  
ssttoocckkppiilliinngg  tthhee  ““BB””  hhoorriizzoonn  ffrroomm  tthhee  ffuullll  ttoopp  wwiiddtthh  ooff  tthhee  ttrreenncchh  aanndd  ssppooiill  ppiillee  zzoonnee..  

  
••   RReemmoovviinngg  eexxccaavvaatteedd  bbeeddrroocckk  mmaatteerriiaallss  ffrroomm  tthhee  ssiittee  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  eexxccaavvaattiioonn..  
  
••   BBaacckkffiilllliinngg  tthhee  wwoorrkk  ttrreenncchh  wwiitthh  iimmppoorrtteedd  ssuubbssooiill  mmaatteerriiaall..  
  
33..44  BBLLAASSTTIINNGG  RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS  
  
IInn  aaggrriiccuullttuurraall  aarreeaass  ooff  ttiillll  oovveerr  bbeeddrroocckk  wwhhiicchh  rreeqquuiirreess  bbllaassttiinngg,,  tthhee  PPrroojjeecctt  SSppoonnssoorr  wwiillll  uussee  
mmaattttiinngg  oorr  ccoonnttrroolllleedd  bbllaassttiinngg  ttoo  lliimmiitt  tthhee  ddiissppeerrssiioonn  ooff  bbllaasstt  rroocckk  ffrraaggmmeennttss..    FFaarrmm  
oowwnneerrss//ooppeerraattoorrss  wwiillll  bbee  ggiivveenn  ttiimmeellyy  nnoottiiccee  pprriioorr  ttoo  bbllaassttiinngg  oonn  ffaarrmm  pprrooppeerrttyy..  
  
33..55  SSUUPPPPLLEEMMEENNTTAALL  BBAACCKKFFIILLLL  MMAATTEERRIIAALLSS  
  
IInn  aaggrriiccuullttuurraall  aarreeaass  wwhheerree  tthhee  mmaatteerriiaallss  eexxccaavvaatteedd  dduurriinngg  ttrreenncchhiinngg  aarree  iinnssuuffffiicciieenntt  iinn  qquuaannttiittyy  
ttoo  mmeeeett  bbaacckkffiillll  rreeqquuiirreemmeennttss,,  tthhee  ssooiill  ooff  aannyy  aaggrriiccuullttuurraall  llaanndd  aaddjjaacceenntt  ttoo  tthhee  ttrreenncchh  aanndd  
ccoonnssttrruuccttiioonn  zzoonnee  wwiillll  nnoott  bbee  uusseedd  aass  eeiitthheerr  bbaacckkffiillll  oorr  ssuurrffaaccee  ccoovveerr  mmaatteerriiaall..    UUnnddeerr  nnoo  
cciirrccuummssttaanncceess  wwiillll  aannyy  ttooppssooiill  mmaatteerriiaall  bbee  uusseedd  ffoorr  ppiippee  ppaaddddiinngg  mmaatteerriiaall  oorr  ttrreenncchh  bbaacckkffiillll..    IInn  
ssiittuuaattiioonnss  wwhheerree  iimmppoorrtteedd  ssooiill  mmaatteerriiaallss  aarree  eemmppllooyyeedd  ffoorr  bbaacckkffiillll  oonn  aaggrriiccuullttuurraall  llaannddss,,  ssuucchh  
mmaatteerriiaall  sshhaallll  bbee  ooff  ssiimmiillaarr  tteexxttuurree  ttoo  tthhee  eexxiissttiinngg  ssooiillss  oonn  ssiittee..  
  
IInn  oorrddeerr  ttoo  ssaattiissffyy  aaggrriiccuullttuurraall  rreessttoorraattiioonn  rreeqquuiirreemmeennttss,,  aa  ppoorrttiioonn  ooff  aa  ffaarrmm''ss  nnoonn--ccrrooppllaanndd  mmaayy,,  
iinn  ssoommee  ssppeecciiffiicc  iinnssttaanncceess,,  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  aann  aalltteerrnnaattiivvee  ssoouurrccee  ooff  iimmppoorrtteedd  ssooiillss..  
  
33..66  BBAACCKKFFIILLLL  PPRROOFFIILLEE  AANNDD  TTRREENNCCHH  CCRROOWWNNIINNGG  
  
IInn  aarreeaass  ooff  ccrrooppllaanndd,,  iinncclluuddiinngg  rroottaattiioonn  hhaayyllaanndd,,  ppeerrmmaanneenntt  hhaayyllaanndd  aanndd  iimmpprroovveedd  ppaassttuurreellaanndd,,  
rriippppeedd  oorr  bbllaasstteedd  bbeeddrroocckk  oorr  ccoonncceennttrraatteedd  vvoolluummeess  ooff  eexxccaavvaatteedd  ssttoonnee  oorr  rroocckk  mmaatteerriiaall  mmaayy  bbee  
uusseedd  ffoorr  bbaacckkffiillll,,  bbuutt  nnoo  cclloosseerr  tthhaann  ttwweennttyy  ffoouurr  ((2244))  iinncchheess  iinn  mmeessiicc  ssooiillss  nnoorr  tthhiirrttyy  ((3300))  iinncchheess  
iinn  ffrriiggiidd  ssooiillss  ffrroomm  tthhee  eexxppoosseedd  wwoorrkkiinngg  ccoonnssttrruuccttiioonn  ssuurrffaaccee  ooff  tthhee  rriigghhtt--ooff--wwaayy..  ((TToo  ddeetteerrmmiinnee  
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tthhee  tteemmppeerraattuurree  rreeggiimmee  ooff  tthhee  ssooiill,,  ccoonnssuulltt  tthhee  UU..SS..DD..AA..  NNaattuurraall  RReessoouurrcceess  CCoonnsseerrvvaattiioonn  
SSeerrvviiccee,,  ffoorrmmeerrllyy  SS..CC..SS..))..    AAllll  eexxcceessss  rroocckk  nnoott  uuttiilliizzeedd  aass  ttrreenncchh  bbaacckkffiillll  wwiillll  bbee  hhaauulleedd  aawwaayy..  
TThhee  rreemmaaiinniinngg  bbaacckkffiillll  mmaatteerriiaallss  wwiillll  ccoonnssiisstt  ooff  ssuuiittaabbllee  ssuubbssooiill  oovveerr  tthhee  rroocckk  ffiillll  mmaatteerriiaall..    
TTrreenncchh  ccrroowwnniinngg  wwiillll  ooccccuurr  dduurriinngg  tthhee  bbaacckkffiillll  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  pphhaassee,,  uussiinngg  ssuubbssooiill  
mmaatteerriiaallss  oovveerr  tthhee  ttrreenncchh  ttoo  aallllooww  ffoorr  ttrreenncchh  sseettttlliinngg..    TThhee  ssttoocckkppiilleedd  ttooppssooiill  wwiillll  bbee  sspprreeaadd  oovveerr  
tthhee  eennttiirree  aaffffeecctteedd  rriigghhtt--ooff--wwaayy,,  aafftteerr  tthhee  iinniittiiaall  rriippppiinngg  ooff  tthhee  eexxppoosseedd  ssuubbssooiill  aanndd  tthhee  rroocckk  
cclleeaannuupp  hhaass  bbeeeenn  ccoommpplleetteedd..    IInn  aarreeaass  wwhheerree  ttrreenncchh  sseettttlliinngg  ooccccuurrss  aafftteerr  ttooppssooiill  sspprreeaaddiinngg,,  
iimmppoorrtteedd  ttooppssooiill  wwiillll  bbee  uusseedd  ttoo  ffiillll  eeaacchh  ddeepprreessssiioonn..    TTooppssooiill  ffrroomm  tthhee  rriigghhtt--ooff--wwaayy  oorr  ffrroomm  
aaddjjaacceenntt  aaggrriiccuullttuurraall  llaanndd  wwiillll  nnoott  bbee  uusseedd  ttoo  bbaacckkffiillll  ddeepprreessssiioonnss..    
  
33..77  SSUUBBSSOOIILL  RRIIPPPPIINNGG,,  SSTTOONNEE  RREEMMOOVVAALL,,  TTOOPPSSOOIILL  CCOOVVEERR  AANNDD  SSUUBBSSOOIILL  

SSHHAATTTTEERRIINNGG  
  
IInn  aallll  aaggrriiccuullttuurraall  sseeccttiioonnss  ooff  tthhee  rriigghhtt--ooff--wwaayy  wwhheerree  ttooppssooiill  iiss  ssttrriippppeedd,,  tthhee  PPrroojjeecctt  SSppoonnssoorr  sshhaallll  
bbrreeaakk  uupp  tthhee  eexxppoosseedd  ccoonnssttrruuccttiioonn  ssuurrffaaccee  ssuubbssooiill  wwiitthh  ddeeeepp  ttiillllaaggee  bbyy  ssuucchh  ddeevviicceess  aass  aa  ddeeeepp--
rriippppeerr  oorr  hheeaavvyy  dduuttyy  cchhiisseell  ppllooww..    FFoolllloowwiinngg  tthhee  ddeeeepp  rriippppiinngg  aanndd  cchhiisseelliinngg,,  aallll  ssttoonnee  aanndd  rroocckk  
mmaatteerriiaall  ffoouurr  iinncchheess  aanndd  llaarrggeerr  iinn  ssiizzee  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  lliifftteedd  ttoo  tthhee  ssuurrffaaccee  sshhaallll  bbee  ccoolllleecctteedd  aanndd  
ttaakkeenn  ooffff  ssiittee  ffoorr  ddiissppoossaall..    UUppoonn  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  ssuubbssooiill  ddeeccoommppaaccttiioonn  aanndd  tthhee  ssttoonnee  rreemmoovvaall  bbyy  
tthhee  AAggrriiccuullttuurraall  SSppeecciiaalliisstt,,  tthhee  ttooppssooiill  tthhaatt  hhaass  bbeeeenn  tteemmppoorraarriillyy  rreemmoovveedd  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  ooff  
ccoonnssttrruuccttiioonn  sshhaallll  tthheenn  bbee  rreeppllaacceedd..    FFiinnaallllyy,,  ddeeeepp  ssuubbssooiill  sshhaatttteerriinngg  sshhaallll  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  wwiitthh  aa  
ssuubbssooiilleerr  ttooooll  hhaavviinngg  aanngglleedd  lleeggss..    SSttoonnee  rreemmoovvaall  sshhaallll  bbee  ccoommpplleetteedd,,  aass  nneecceessssaarryy,,  ttoo  eelliimmiinnaattee  
aannyy  aaddddiittiioonnaall  rroocckkss  aanndd  ssttoonneess  bbrroouugghhtt  ttoo  tthhee  ssuurrffaaccee  aass  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee  ffiinnaall  ssuubbssooiill  sshhaatttteerriinngg  
pprroocceessss..    DDuuee  ttoo  tthhee  ggeenneerraallllyy  uunnssuuiittaabbllee  wweeaatthheerr  ffoorr  ccoonnttiinnuuiinngg  aaggrriiccuullttuurraall  llaanndd  rreessttoorraattiioonn  iinn  
llaattee  aauuttuummnn,,  ssuubbssooiill  ddeeccoommppaaccttiioonn  aanndd  ttooppssooiill  rreeppllaacceemmeenntt  aaccttiivviittiieess  sshhaallll  nnoott  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  aafftteerr  
OOccttoobbeerr  11,,  uunnlleessss  aapppprroovveedd  oonn  aa  ssiittee--ssppeecciiffiicc  bbaassiiss  bbyy  tthhee  cceerrttiiffyyiinngg  aaggeennccyy  aanndd  AAgg  aanndd  MMaarrkkeettss  
iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  AAggrriiccuullttuurraall  SSppeecciiaalliisstt..  
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44..00  TTWWOO  YYEEAARR  MMOONNIITTOORRIINNGG  AANNDD  RREEMMEEDDIIAATTIIOONN  

  
TThhee  PPrroojjeecctt  SSppoonnssoorr  wwiillll  pprroovviiddee  aa  mmoonniittoorriinngg  aanndd  rreemmeeddiiaattiioonn  ppeerriioodd  ooff  nnoo  lleessss  tthhaann  ttwwoo  yyeeaarrss  
iimmmmeeddiiaatteellyy  ffoolllloowwiinngg  tthhee  ffuullll--lleennggtthh  aaccttiivvaattiioonn  ooff  tthhee  ppiippeelliinnee  oorr  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  iinniittiiaall  rriigghhtt--
ooff--wwaayy  rreessttoorraattiioonn,,  wwhhiicchheevveerr  ooccccuurrss  llaasstt..  TThhee  ttwwoo  yyeeaarr  ppeerriioodd  aalllloowwss  ffoorr  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  cclliimmaattiicc  
ccyycclleess  ssuucchh  aass  ffrroosstt  aaccttiioonn,,  pprreecciippiittaattiioonn  aanndd  ggrroowwiinngg  sseeaassoonnss  ttoo  ooccccuurr,,  ffrroomm  wwhhiicchh  vvaarriioouuss  
mmoonniittoorriinngg  ddeetteerrmmiinnaattiioonnss  ccaann  bbee  mmaaddee..    TThhee  PPrroojjeecctt  SSppoonnssoorr  wwiillll  mmaaiinnttaaiinn  aa  pprroojjeecctt  wwoorrkk  
sspprreeaadd  AAggrriiccuullttuurraall  SSppeecciiaalliisstt  oonn  aatt  lleeaasstt  aa  ppaarrtt--ttiimmee  bbaassiiss  tthhrroouugghh  tthhiiss  ppeerriioodd..    TThhee  mmoonniittoorriinngg  
aanndd  rreemmeeddiiaattiioonn  pphhaassee  wwiillll  bbee  uusseedd  ttoo  iiddeennttiiffyy  aannyy  rreemmaaiinniinngg  aaggrriiccuullttuurraall  iimmppaaccttss  aassssoocciiaatteedd  
wwiitthh  rriigghhtt--ooff--wwaayy  ccoonnssttrruuccttiioonn  tthhaatt  aarree  iinn  nneeeedd  ooff  mmiittiiggaattiioonn  aanndd  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhee  ffoollllooww--uupp  
rreessttoorraattiioonn..  
  
44..11  GGEENNEERRAALL  MMOONNIITTOORRIINNGG  AANNDD  RREEMMEEDDIIAATTIIOONN  
  
GGeenneerraall  rriigghhtt--ooff--wwaayy  ccoonnddiittiioonnss  ttoo  bbee  mmoonniittoorreedd  iinncclluuddee  ttooppssooiill  tthhiicckknneessss,,  rreellaattiivvee  ccoonntteenntt  ooff  
rroocckk  aanndd  llaarrggee  ssttoonneess,,  ttrreenncchh  sseettttlliinngg,,  ccrroopp  pprroodduuccttiioonn,,  ddrraaiinnaaggee  aanndd  rreeppaaiirr  ooff  sseevveerreedd  ffeenncceess,,  eettcc..  
IImmppaaccttss  wwiillll  bbee  iiddeennttiiffiieedd  tthhrroouugghh  oonn  ssiittee  mmoonniittoorriinngg  ooff  aallll  aaggrriiccuullttuurraall  aarreeaass  aalloonngg  tthhee  rriigghhtt--ooff--
wwaayy  aanndd  tthhrroouugghh  ccoonnttaacctt  wwiitthh  rreessppeeccttiivvee  ffaarrmmllaanndd  ooppeerraattoorrss  aanndd  CCoouunnttyy  SSooiill  aanndd  WWaatteerr  
CCoonnsseerrvvaattiioonn  DDiissttrriiccttss..  
  
TTooppssooiill  ddeeffiicciieennccyy  aanndd  ttrreenncchh  sseettttlliinngg  sshhaallll  bbee  mmiittiiggaatteedd  wwiitthh  iimmppoorrtteedd  ttooppssooiill  tthhaatt  iiss  ccoonnssiisstteenntt  
wwiitthh  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  ttooppssooiill  oonn  tthhee  aaffffeecctteedd  ssiittee..  EExxcceessssiivvee  aammoouunnttss  ooff  rroocckk  aanndd  oovveerrssiizzeedd  ssttoonnee  
mmaatteerriiaall  wwiillll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  aa  vviissuuaall  iinnssppeeccttiioonn  ooff  tthhee  rriigghhtt--ooff--wwaayy  aanndd  ppeerriiooddiicc  pprroobbeess  ooff  tthhee  
ttrreenncchh  aarreeaa..    RReessuullttss  wwiillll  bbee  ccoommppaarreedd  ttoo  ppoorrttiioonnss  ooff  tthhee  ssaammee  ffiieelldd  llooccaatteedd  oouuttssiiddee  ooff  tthhee  rriigghhtt--
ooff--wwaayy..    IInncclluuddeedd  iinn  tthhee  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  rreellaattiivvee  rroocckk  aanndd  llaarrggee  ssttoonnee  ccoonntteenntt  iiss  tthhee  rriigghhtt--ooff--
wwaayy’’ss  ccoonnddiittiioonn  ssuubbsseeqquueenntt  ttoo  ffaarrmm  pplloowwiinngg//ttiillllaaggee  aanndd  tthhee  rreellaattiivvee  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  ssuucchh  
mmaatteerriiaallss  wwiitthhiinn  tthhee  rriigghhtt--ooff--wwaayy  aass  ccoommppaarreedd  ttoo  ooffff  tthhee  rriigghhtt--ooff--wwaayy..  AAllll  eexxcceessss  rroocckkss  aanndd  llaarrggee  
ssttoonneess  wwiillll  bbee  rreemmoovveedd  aanndd  ddiissppoosseedd  ooff  bbyy  tthhee  PPrroojjeecctt  SSppoonnssoorr..  
  
OOnn  ssiittee  mmoonniittoorriinngg  sshhaallll  bbee  ccoonndduucctteedd  aatt  lleeaasstt  tthhrreeee  ttiimmeess  dduurriinngg  tthhee  ggrroowwiinngg  sseeaassoonn  aanndd  sshhaallll  
iinncclluuddee  aa  ccoommppaarriissoonn  ooff  ggrroowwtthh  aanndd  yyiieelldd  ffoorr  ccrrooppss  oonn  aanndd  ooffff  tthhee  rriigghhtt--ooff--wwaayy..    WWhheenn  tthhee  
ssuubbsseeqquueenntt  ccrroopp  pprroodduuccttiivviittyy  wwiitthhiinn  tthhee  aaffffeecctteedd  rriigghhtt--ooff--wwaayy  iiss  lleessss  tthhaann  tthhaatt  ooff  tthhee  aaddjjaacceenntt  
uunnaaffffeecctteedd  aaggrriiccuullttuurraall  llaanndd,,  tthhee  AAggrriiccuullttuurraall  SSppeecciiaalliisstt,,  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  tthhee  PPrroojjeecctt  SSppoonnssoorr  
aass  wweellll  aass  ootthheerr  aapppprroopprriiaattee  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  wwiillll  hheellpp  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  aapppprroopprriiaattee  rreehhaabbiilliittaattiioonn  
mmeeaassuurreess  ffoorr  tthhee  PPrroojjeecctt  SSppoonnssoorr  ttoo  iimmpplleemmeenntt..  DDuurriinngg  tthhee  vvaarriioouuss  ssttaaggeess  ooff  tthhee  pprroojjeecctt,,  aallll  
aaffffeecctteedd  ffaarrmm  ooppeerraattoorrss  wwiillll  bbee  ppeerriiooddiiccaallllyy  aapppprriisseedd  ooff  tthhee  dduurraattiioonn  ooff  rreemmeeddiiaattiioonn  bbyy  tthheeiirr  
rreessppeeccttiivvee  wwoorrkk  sspprreeaadd  AAggrriiccuullttuurraall  SSppeecciiaalliisstt..    BBeeccaauussee  ccoonnddiittiioonnss  wwhhiicchh  rreeqquuiirree  rreemmeeddiiaattiioonn  
mmaayy  nnoott  bbee  nnoottiicceeaabbllee  aatt  oorr  sshhoorrttllyy  aafftteerr  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  tthhee  ssiiggnniinngg  ooff  aa  rreelleeaassee  
ffoorrmm  pprriioorr  ttoo  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  rreemmeeddiiaattiioonn  ppeerriioodd  wwiillll  nnoott  oobbvviiaattee  tthhee  PPrroojjeecctt  SSppoonnssoorr’’ss  
rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  ffuullllyy  rreeddrreessss  aallll  pprroojjeecctt  iimmppaaccttss..    AAfftteerr  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  ssppeecciiffiicc  rreemmeeddiiaattiioonn  
ppeerriioodd,,  tthhee  PPrroojjeecctt  SSppoonnssoorr  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  rreessppoonndd  ttoo  tthhee  rreeaassoonnaabbllee  rreeqquueessttss  ooff  tthhee  ffaarrmmllaanndd  
oowwnneerr//ooppeerraattoorrss  ttoo  ccoorrrreecctt  pprroojjeecctt  rreellaatteedd  aaffffeeccttss  oonn  tthhee  iimmppaacctteedd  aaggrriiccuullttuurraall  rreessoouurrcceess..  
  
44..22  SSPPEECCIIFFIICC  MMOONNIITTOORRIINNGG  AANNDD  RREEMMEEDDIIAATTIIOONN  
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44..22..11  CCoommppaaccttiioonn  TTeessttiinngg  aanndd  RReemmeeddiiaall  AAccttiioonn  
  
AAfftteerr  tthhee  mmooiissttuurree  ooff  tthhee  ssooiill  pprrooffiillee  oonn  tthhee  aaffffeecctteedd  rriigghhtt--ooff--wwaayy  hhaass  rreettuurrnneedd  ttoo  eeqquuiilliibbrriiuumm  
wwiitthh  tthhee  aaddjjaacceenntt  ooffff  rriigghhtt--ooff--wwaayy  llaanndd,,  ssuubbssooiill  ccoommppaaccttiioonn  wwiillll  bbee  tteesstteedd  uussiinngg  aann  aapppprroopprriiaattee  
ssooiill  ppeenneettrroommeetteerr  oorr  ootthheerr  ssooiill  ccoommppaaccttiioonn  mmeeaassuurriinngg  ddeevviiccee..    CCoommppaaccttiioonn  tteessttss  wwiillll  bbee  mmaaddee  ffoorr  
eeaacchh  ssooiill  ttyyppee  iiddeennttiiffiieedd  oonn  tthhee  aaffffeecctteedd  aaggrriiccuullttuurraall  ffiieellddss..    TThhee  ssuubbssooiill  ccoommppaaccttiioonn  tteesstt  rreessuullttss  
wwiitthhiinn  tthhee  rriigghhtt--ooff--wwaayy  wwiillll  bbee  ccoommppaarreedd  wwiitthh  tthhoossee  ooff  tthhee  aaddjjaacceenntt  ooffff  rriigghhtt--ooff--wwaayy  ppoorrttiioonn  ooff  
tthhee  aaffffeecctteedd  ffaarrmm  ffiieelldd//ssooiill  uunniitt..    WWhheerree  rreepprreesseennttaattiivvee  ssuubbssooiill  ddeennssiittyy  oonn  tthhee  rriigghhtt--ooff--wwaayy  
eexxcceeeeddss  tthhee  rreepprreesseennttaattiivvee  ssuubbssooiill  ddeennssiittyy  oouuttssiiddee  tthhee  rriigghhtt--ooff--wwaayy,,  aaddddiittiioonnaall  sshhaatttteerriinngg  ooff  tthhee  
ssooiill  pprrooffiillee  wwiillll  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  uussiinngg  aa  ddeeeepp,,  aanngglleedd--lleegg  ssuubbssooiilleerr  ttooooll..  DDeeeepp  sshhaatttteerriinngg  wwiillll  bbee  
aapppplliieedd  dduurriinngg  ppeerriiooddss  ooff  rreellaattiivveellyy  llooww  ssooiill  mmooiissttuurree  ttoo  eennssuurree  tthhee  ddeessiirreedd  mmiittiiggaattiioonn  aanndd  ttoo  
pprreevveenntt  aaddddiittiioonnaall  ssuubbssooiill  ccoommppaaccttiioonn..    OOvveerrssiizzeedd  ssttoonnee//rroocckk  mmaatteerriiaall  wwhhiicchh  iiss  uupplliifftteedd  ttoo  tthhee  
ssuurrffaaccee  aass  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee  ddeeeepp  sshhaatttteerriinngg  wwiillll  bbee  rreemmoovveedd..    IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  ssuubbsseeqquueenntt  
ccoonnssttrruuccttiioonn  oorr  cclleeaann--uupp  aaccttiivviittiieess  rreessuulltt  iinn  nneeww  ccoommppaaccttiioonn,,  aaddddiittiioonnaall  ddeeeepp  ttiillllaaggee  wwiillll  bbee  
ppeerrffoorrmmeedd  ttoo  aalllleevviiaattee  ssuucchh  ccoommppaaccttiioonn..  
  
44..22..22  CCoonnttrrooll  ooff  SSooiill  SSaattuurraattiioonnss  aanndd  SSeeeeppss  
  
FFoorr  llaannddss  ddiissttuurrbbeedd  wwiitthhiinn  oorr  aaddjjooiinneedd  ttoo  aaggrriiccuullttuurraall  aarreeaass  wwhheerree  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  aalltteerrss  tthhee  
nnaattuurraall  ssttrraattiiffiiccaattiioonn  ooff  ssooiill  hhoorriizzoonnss  aanndd  nnaattuurraall  ssooiill  ddrraaiinnaaggee  ppaatttteerrnnss,,  tthhee  PPrroojjeecctt  SSppoonnssoorr  wwiillll  
rreeccttiiffyy  tthhee  eeffffeeccttss  wwiitthh  mmeeaassuurreess  ssuucchh  aass  ssuubbssuurrffaaccee  iinntteerrcceepptt  ddrraaiinn  lliinneess..    SSeelleeccttiioonn  ooff  tthhee  ttyyppee  
ooff  iinntteerrcceepptt  ddrraaiinn  lliinneess  ttoo  iinnssttaallll  ttoo  pprreevveenntt  ssuurrffaaccee  sseeeeppss  aanndd  tthhee  sseeaassoonnaallllyy  pprroolloonnggeedd  ssaattuurraattiioonn  
ooff  tthhee  bbaacckkffiilllleedd  ttrreenncchh  zzoonnee  aanndd  aaddjjaacceenntt  aarreeaass  wwiillll  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  aa  qquuaalliiffiieedd  AAggrriiccuullttuurraall  
SSppeecciiaalliisstt..    DDrraawwiinnggss  ooff  ssuucchh  ddrraaiinn  llooccaattiioonnss  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  PPrroojjeecctt  SSppoonnssoorr  dduurriinngg  
mmoonniittoorriinngg  aanndd  ffoollllooww--uupp  rreemmeeddiiaattiioonn..    AAllll  ddrraaiinn  lliinneess  wwiillll  bbee  iinnssttaalllleedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  NNaattuurraall  
RReessoouurrccee  CCoonnsseerrvvaattiioonn  SSeerrvviiccee  ((ffoorrmmeerrllyy  SSCCSS))  ssttaannddaarrddss  aanndd  ssppeecciiffiiccaattiioonnss..  
  
44..33  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  AACCCCEESSSS  
  
TThhee  PPrroojjeecctt  SSppoonnssoorr  wwiillll  pprroovviiddee  aallll  ffaarrmm  oowwnneerrss//ooppeerraattoorrss  wwiitthh  aa  tteelleepphhoonnee  nnuummbbeerr  ttoo  
ffaacciilllliittaattee  ddiirreecctt  ccoonnttaacctt  wwiitthh  tthhee  PPrroojjeecctt  SSppoonnssoorr  aanndd  tthhee  pprroojjeecctt''ss  AAggrriiccuullttuurraall  SSppeecciiaalliisstt((ss))  
tthhrroouugghh  aallll  ooff  tthhee  ssttaaggeess  ooff  tthhee  pprroojjeecctt,,  iinncclluuddiinngg  ooppeerraattiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee..  


